
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ 

สังกัดโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
.............................................. 

  ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล   
เข้ารับราชการ ในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ และ
มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ 
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒           
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
      ๑.๑ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
      ๑.๒ ต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  
      อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๒. จ านวนต าแหน่งว่างทีจ่ะบรรจุ 
      ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
      ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๔. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
      ๔.๑ คุณสมบตัิทั่วไป 
             ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖    
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติทั่วไป 
          (๑) มีสัญชาติไทย 
          (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
          (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์     
ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
       ข. ลักษณะต้องห้าม 
          (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
          (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน         
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
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          (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน   
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
          (๔) เป็นผู้บกพร่องในศลีธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
          (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
          (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
          (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
          (๘) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
          (๙ )  เป็นผู้ เ คยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิ ดวินั ย             
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
          (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น 
          (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน    
ในหน่วยงานของรัฐ 
      ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) (๖) (๗) (๘) 
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) 
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) 
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข.(๑) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกต่อเมื่อ พ้นจากการเป็น    
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 
      ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก 
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ 
๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 
      ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
           ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๕. ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
      ๕.๑ สถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๘ อาคารอ านวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๑ ๔๙๙๙ 
ต่อ ๑๘๐๘ 
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     ๕.๒ ระยะเวลารับสมัคร 
           ตั้งแต่วันที่  ๗ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา      
๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
     ๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
            ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๒๐๐ บาท เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือ
ส่อไปในทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
     ๕.๔ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด าและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว    
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
   (๒) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  อย่างใด
อย่างหนึ่ง และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ  

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ 
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ 
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
    กรณียังไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้น า
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 (๓) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (เฉพาะต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๔) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค (เฉพาะต าแหน่งนักรังสี
การแพทย์ปฏิบัติการ) จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๖) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๗) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล ฯลฯ(ถ้ามี) 
จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
      (๘) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม  
ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่ 
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    -วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
    -โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    -โรคติดยาเสพตดิให้โทษ 
    -โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    -โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.ก าหนด 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับ
ไว้ด้วย (ให้น าหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) ทั้งนี้ให้ใช้แบบฟอร์มใบรับรองแนบท้ายประกาศนี้ 

      ๖. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก 
   ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงตาม
คุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จังหวัดสุพรรณบุรีจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
ครั้งนี้ตั้งแตต้่น 
      ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
      จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา 
สถานที่คัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
และทางเว็บไซต์ http://www.yrh.moph.go.th และท่ีป้ายปิดประกาศของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
     ๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
     คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม  
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใช้อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 
  ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
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-๕- 
 
 
  ๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงล าดับที่ 
       (๑) จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้
คะแนนสูงลงมาตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะที่ ก.พ.และจังหวัดสุพรรณบุรีก าหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับ      
เลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
       (๒) การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก หรือเป็นไปตามที่ ก.พ.ก าหนด   
  ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑) ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ 

(๒) ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่ง 
ว่างเพ่ิมขึ้นอีก จังหวัดสุพรรณบุรีอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะด าเนินการ
คัดเลือกใหม่ก็ได ้
  ๑๒. การรับย้าย/โอนผู้ได้รับคัดเลือก 
       จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่รับย้าย/โอน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ      
ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ๑๓. เงื่อนไข ข้อความอ่ืน ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ 
       ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งดังกล่าวต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งที่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืน เว้นแต่จะลาออกจาก
ราชการ ทั้งนี้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมส าหรับผู้ได้รับการบรรจุจะต้องไม่มี
การโยกย้ายภายในเวลา ๓ ปี และให้ตรึงต าแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ 

       จังหวัดสุพรรณบุรี จะด าเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น 
หากมีผู้ ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมท านองเดียวกันนี้         
โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีทราบด้วย 

     ประกาศ  ณ  วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ตามประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่  1  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

๑. ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๑. เงินเดือนที่จะได้รับ 

อัตราเงินเดือน ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท  ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตาม
วุฒิ ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๒. จ านวนต าแหน่งว่างที่จะบรรจุ  จ านวน  ๑๐  อัตรา ดังนี้ 

๑) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล 
เจ้าพระยายมราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ อัตรา 
    ๒) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล   
เจ้าพระยายมราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน ๒ อัตรา 
   ๓) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน ๑ อัตรา 
   ๔) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ -นรี เวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล  
เจ้าพระยายมราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน ๓ อัตรา 
   ๕) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ อัตรา 
   ๖) งานส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟู กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๒ อัตรา 
        ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     ๑.๑ ด้านการปฏิบัติการ 

๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ 
ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 

๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง  
เพ่ือให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 

๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการ 
ดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่น ๆ  
ทางด้านสุขภาพ เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
     ๑.๒ ด้านการวางแผน 
   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
     ๑.๓. ด้านการประสานงาน 
   ๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   ๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     ๑.๔. ด้านการบริการ 
   ๑) สอบ แนะน า ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
   ๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพ่ือให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 ๔. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 

………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒. ต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 

๑. เงินเดือนที่จะได้รับ 
อัตราเงินเดือน ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท  ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน    
ตามวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. จ านวนต าแหน่งว่างที่จะบรรจุ 
จ านวน ๑ อัตรา กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุพรรณบุรี 
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
        ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
   ๑) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพ้ืนฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทาง
รังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจ
รักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม 
   ๒) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทาง
รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ และ
สาธารณสุข 
   ๓) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษา
ทางด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนางาน
ด้านรังสีการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ 
   ๔) ด าเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี  และการก าจัด           
กากกัมมันตรังสี เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี 
   ๕) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ด าเนินการจัดท าอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และ  
ฉายรังสีในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพ่ือใช้เป็นข้ อมูลในการ
วางแผนพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข 
  ๒. ด้านการวางแผน 
         วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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  ๓. ด้านการประสานงาน 
         ๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
         ๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๔. ด้านการบริการ 
         ๑) ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพ่ือความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
         ๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสี
การแพทย์ เพ่ือความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย 
         ๓) ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์น ามาตรฐานวิชาชีพ    
รังสีเทคนิคไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ 
 ๔. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 

................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เลขท่ีสมคัร........................ 

 
 

 
แบบใบสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุบคุคลเข้ารับราชการ 

 

เรียน    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบรุ ี
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................... 
สัญชาติ..................................เกิดวันท่ี...........เดือน.......................................พ.ศ...............อายุ...........ป.ี..........เดือน  
(นับถึงวันสมัคร) เลขประจ าตัวประชาชน.............................................ออกให้ ณ อ าเภอ............................................................. 
จังหวัด.....................................................วันท่ี...........เดือน........................พ.ศ........เป็นผู ้  
         ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร ท่ี  ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพ่ือเข้ารับราชการ 
ในส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ โดยได้รับวุฒิ............................................................................ซึ่งไดร้ับอนมุัติวุฒิการศึกษาดังกล่าว 
จากสถานศึกษา.............................................วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ................ 
                                ส าเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. ก าหนดให้คัดเลือกบรรจไุด้ คือวุฒิ........................................................ 
ซึ่งได้รับอนุมตัิวุฒิการศึกษาดังกลา่วจากสถานศึกษา............................................................วันท่ี......เดอืน................. พ.ศ. ......... 

๑. ข้อมลูส่วนบุคคล 
สถานท่ีเกิด  จังหวัด.........................................ภมูิล าเนา.......................................ที่อยู่ปัจจุบันบา้นเลขที่.................หมู่ที่........... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด................................................รหสัไปรษณยี์............................e-mail address……………………………………………………….. 
โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มือถือ....................................... 
อาชีพ          ลูกจ้าง / พนักงานราชการ            ข้าราชการพลเรอืนสามัญ  ต าแหน่ง............................................................. 
                 ข้าราชการประเภทอื่น  ต าแหน่ง...................................................................................       ก าลังศึกษาต่อ 
                 พนักงานกระทรวง ต าแหน่ง................................................................................................................................... 
                  อื่น ๆ  ................................................................................................................................................................... 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน  กรม/บริษทั........................................................................กอง/ฝ่าย........................................................ 
e-mail address………………………………..…..……………..โทรศัพท์........................................โทรศัพท์มือถอื.................................... 
สถานภาพสมรส             โสด         สมรส         หม้าย         หย่า 
ช่ือสามี / ภรรยา......................................................................................สัญชาติ............................อาชีพ..................................... 
ช่ือบิดา.....................................................................................................สัญชาติ............................อาชีพ.....................................        
ช่ือมารดา.................................................................................................สัญชาติ............................อาชีพ..................................... 
 
 

/๒. ประวัติการศึกษา...   
 
 
 
 

 
 

       

       
ติดรูปถ่าย 

ขนาด  ๑  น้ิว 
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๒. ประวัติการศึกษา  (กรอกทุกวุฒิที่ได้รับและแนบส าเนาระเบยีนผลการเรยีนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครคดัเลือกมาพร้อมใบสมัคร) 

วุฒิที่ได้รับ 
สาขาวิชา 
(วิชาเอก) 

คะแนนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร 

ชื่อสถานศึกษา 
ระยะเวลา 

ต้ังแต่……....ถึง............ 
ประโยค ม.ศ.ต้น     
ประโยค ม.ศ.ปลาย     
ประกาศนียบตัรอนุปริญญา     
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง     
ปริญญาตร ี     
อื่น ๆ     
 

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้น ๑  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น ๑   (ต้ังแต่ครั้งแรกจนถึง
ปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ  และให้แนบส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทุกใบ)  
ครั้งท่ี ๑   เลขท่ี...........................................วันออกใบอนุญาตวันท่ี.............................ถึงวันท่ี (วันหมดอายุ)................................ 
ครั้งท่ี ๒   เลขท่ี...........................................วันออกใบอนุญาตวันท่ี.............................ถึงวันท่ี (วันหมดอายุ)................................ 
ครั้งท่ี ๓   เลขท่ี...........................................วันออกใบอนุญาตวันท่ี.............................ถึงวันท่ี (วันหมดอายุ)................................ 

๓. ประวัติการท างาน/ฝึกงาน 
สถานที่ท างาน/

ฝึกงาน 
ต าแหน่ง/ลักษณะงาน 

เงินเดือนสุดท้าย
ก่อนออก 

ระยะเวลา                      
ต้ังแต่.........ถึง............ 

เหตุผลที่ออก 

     
     
     
     
     

๔.   รายละเอียดผลงาน 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
๕.  ความรู้ความสามารถพิเศษ  (ระบุ) 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจง้ไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 (ลงช่ือ)...................................................ผูส้มัคร                                                                                                                                                     
 (...........................................................) 
 วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 



 
แบบหนังสือรับรองประวัติการรบัราชการทหาร 

 
 

เขียนที่........................................... 
วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ............ 

 
 ข้าพเจ้า ๑*.............................................................ต าแหน่ง........................................................................... 
สังกัด...............................................................เป็นผู้บังคับบัญชาของ......................................................ขอรับรองว่าในระหว่างที ่
...................................................................รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนัน้  ผู้นี้มีประวตัิในการรับ 
ราชการทหารดังนี ้
 ๒*………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
 
 

    (ลงช่ือ)..................................................... 
           (..............................................................) 

 
 
 
 
หมายเหตุ ๑*  ผู้ให้ค ารับรองจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต าแหน่งตั้งแตผู่้บังคับกองพันขึ้นไป 
 ๒*  การรับรองประวัติในการรับราชการทหาร  ให้มีรายละเอียดว่าได้กระท าผิดวินัยทหารอย่างไรหรือไม่  
และได้พ้นจากราชการทหารโดยมไิด้กระท าการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแกร่าชการอย่างร้ายแรง  หรือได้ 
ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างรา้ยแรงหรือไม่  หากเคยกระท าก็ให้แจง้ข้อเท็จจริงโดยละเอียดทุกครั้งด้วย 
 
 
 
 
 


